
XI. évfolyam 1902. 8. s%ám. Gyöngyös, junlus 28 -------

A SZŐLŐBEN 
(Bzel6tt: "Egy é~ a a616ben") 

BaTI folyóirat szölösgazdik BZAmira. 
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Sserlrtuzt6 ia kiadótulajdonea, 
CSOMOR KÁLIIÁ.N. 

A szövetkezet nehézségei. 
Most, mikor a szö]őfizeti ~e borászati 8zövetkezetek kezde

nek alakulni~ nehéze~gei már ie feltünedeznek. 
A mi köt~lese~günk nemcsak abból áll, hogy buzditsunk, 

do abból is, mis1.erint a felmerüilS nehézségeket 6ezint~n el
mondjuk, elsoroljuk. Hogy igy a követők alakulásukkor azokat 
ismerv{n : az ellen v~dekezhessenek ; hogy a felmerülő esetek 
ismertek legyenek, és hogy igy a meglepetések kilegy~nek zárva. 

A szövetkezés áldásosságát már f~lsoroltuk. És most ujb6l 
megerősíthetjük azzal, hogy az idő ujhól és ujhól fényeR tanu
jelét adja annak, miszerint a szövetkezés az egyedüli eszköz 
arra, hogy a szőlész-borász közönségen segitve legyen. 

Az eredmény az, hogy a. borvevő közönség bizalma. nagy
ban nyilvánul egy jól berendezett ~s jól vezetett szövetkezet 
iránt ; - hogy a borok jobb árban értékesithetők, és hogy a 
szőlősgazda helyzete megkönnyebbül azzal, miszerint ha pénz
ben hiányt szenYed: akkor a szövetkezet kisegi ti azzal, 
hogy a munkáltatási költ~égekre előlegeket ad. 

Ez mind j 61 van eddig, de éppen azon ford ul meg 8 do
log, hogy a közönség ezt látja, tudja, éR igy a már · megleveS 
szövetkezet.eket akkor, mikor már a siker nyilvánvaló : mind
inkább nagyobb számban keresi Jel. És ez az ok, ami vé
gett e, sorokat irjuk. 

Epen az válik 8 szövetkezet terhére, amit a szövetkezet 
megalaltulásakor 6hajt elérni. 

Olyan vidékeken, ahol kevés a bortermelő: ott a szövet
kezet ajt6t nyithat a belfpni akaróknak ; de ott, ahol 8 bor
termel6k száma több ezerre megy, mint nálunk Gyöngyös és 
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vidékén, ilyen helyen a nagy beMpni llk8rás 8 baj. Ez a baj 
87 melynek elháritása azután rendkivül nehé2ségeket. szül. 

A szőlészeti borászati szövetkezetek tagjainak szárua n~m 
lehet korlátozatlan, mert a bor nem olyan, mint a gabona, 
kukoricza. vagy e~yéb termény. 

A bor könnyen képezheti hamisitás tárgyát ; s mivel a 
sú)vetkezet csak tiszta, tökélete~ borokat kezelhet és vehet be, 
teh~'it csak ugy reuzálhat, ha nem kész borokat, de a szőlőt 
természetben veszi be ; azt botrá maga dolgozza fel. 

~Iiután a szőlő szüretelése bizonyos időhöz kötött, tehát a 
berendezéshez k~pest bizonyos meghatározott mennyis(•gíí szőlőt 
vehet be ; azaz annyit, amennyit a ~züreti idő alatt fel is dol
gozhat. Többet nem. 

A gyöngyös-visontai szőlőszeti szövetkE:-zet ndH:'zen birt 
megalakulni, nnvel a Etzőlészek, borászok erŐi:'l'IJ tartózkodók 
voltak. 8 igy nagy rábeszélPssel voltak képesek 35 tagot ös~ze
hozni, kiknek egyiittesen 450 hold termőszölőjük v~n. 

A mult (.vek ben gyenge bortermései11k volt ak, mégis a 
legna~yobh en)feBzitét:H~l voltunk k{pt:Ptk a IJeszállitott szőlő
ket horrá feldolgozni. 

:Mo8t a helyzeten könnyitt'ndő, 'iU ezer korona befektetés
Ae! f'~)' óri~~i w1~y 8zÜrE:-ftd{) l11:lyistget, alatta t~y nagy tel
jedP]mü, párját ritkító pinezét (.pitettünk. 8 most, hogy vége 
fel? vagyunk nz (.pitkezésnek és kezdiink sz:ímot vetni a hely
zetteL s mintegy 7-8000 hekto born1 Bzámitunk, már előre 
nagy az aggodalmuuk, hogy a szüreti időt tekintve : képesek 
leszünk-e a nagy mennyiséJ?;E:-t feldolgozni ? dHezára annak, hogy 
az Öf-lszes szüretelé~i e..,zközökkel elvAgyunk látva. 

Eddig érve még minden jól meune, de Illost jöu a bökp 
kenő, a nehézs~g. A hortermelők látván a Fzövetkezeti tagok 
igazá n nyugalmas és áldásos helyzetét, száz számra jelentkez
nek az uj tagok. 

A szövetkezet tagjait ugyszólván megostromolják; anuyíra 
megy a belépni akarás. hogy a Hzövetkezet. az ellen alaposan 
védekezendő, kimondotta a na~·ygyü1ésen~ hogy azon oknál 
fogva, mivel a szüreti idő rövid arra, hogy a belépni akarók 
ezőlőjeit borrá feldolgozza: igy uj tagokat eg y által án nem 
vesz be. Ezzel hittük a higoknak nyugalmát a belépök zak
latásll ellen biztositani. 

Egy ideig béke is volt ; de utóbb már a borkereskedéssei 
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fo~lalkozók is kezdettek jelentkezni nemcsak, de midőn érte
sültek, hogy ezid{)szerin t Bf'nkit sem vesznek fel a jelentkezők 
közűl, nem nyugodtak m~g, hanem a dolgot erőltetni akarván, 
egyGnesen a bpesti országos E;zövetkezetnél tettek panaszt, sőt 
a kormány férfiainál is megfordultak panaszokkal. 

Persze a zöld asztalnál ülő egyének, akik a helyzetet nem 
ismerik, reá irtak a Azövetkezetre, hogy a jelentkezőket vegyék 
be, mert ha nem: ugy az eddígi kedvezményt a szövetke
zettől megvonJák. 

Szervus világ! Hát ilyenek a mi hires szakközegeink? 
s~omoru dolog, hogy az intéző körben ily ferde, meg nem ál
ható felfog&.s uralkodik ! Szomoru, hogy a nemzet gazclaRági 
részét oly emberek kezelik, akik vagy nem tudják az ügy allá
sát, vagy akik meggondolatlanul hozzák meg elhatározá1'3ukat. 

Mikor a gyöngyö~-visontai ezőlőszeti éA borá~zati azövet
kezPt ezt>r haj éR óriási vajudás között megalakult; és fényes 
sikert ért el: akkor fenkelt hm1gon hirdették a szövetkezet 
fejlőd(.8éL haladá:;át; R en11ek bt:mutatásá.val buzditották a 
nagy közönséget. ~Iikor a tagok áldozatkészsége odaterjedt, 
hogy a felszerelt?sekre, hordókra, edényekre, egyebekre legalább 
60 --~O ezer koronát kiadott, mikor 'iO ezer koronáért egy 
nagy Bzüret€lő helyit:~éget és egy no~y pincz~t [.pittetett, moat, 
mikor befektetett nagy áldozatuknak gyümölcs('t r l veznék: 
akkor haladásának utjába itllanak és o(vant kivánnak, 
ami lehetetlen ; s mivel a lehetetlent a szövetkezet meg
tenni nea1 képes : a nagy áldozattal, J ára.dság- és oda
adással létesitett viruló szővetkezetet egy tollvonással 
a kFu·jéik agyon ütni. 

Szomoru dolog, hogy egy ilyen nagy, nevPzeteR, kormány 
tá.mogatáRa me ll ett létező ap para tus ily meggondolatlan lépésre 
határozza El mRgát. S lehetetlen, hogy a magas kormány, a 
kinek teremtménye A. szövetkezet, ezt az eljárást ezankcziö
nálhRtja. 

Lehetetlen, teJjes lehetetlen, mert ilyen intézkedés a h8lyes 
intézkedét; mellett nem foglalhat helyet. 

l\1ert hát nézzük, mit kivánnak a gyöngyös-visontai szőlő-
szeti és borászati szövetkezettől? 

Azt kivánják, hogy a jelentkezőket tagokul vegyék he. 
Kérdem, lehetséges-e ezen kivánságnak eleget tenni? 
!{em lehet; ezt határozottan mondom! . .. Nem lehet 
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azért, mert a szövetkezet az ~gy havi szüretel~si időköz alatt 
a jelenlegi szövetkezeti tagok szőlőjét sem képes borrá feldol
gGzni. Hitelesen birják igazolni. hogy az utóbbi évben, daczára, 
miszerint csekély termés volt, egyefl nagy termelő szövetkezeti 
tagoknak szól{{jét nem vehett~k be; mert nem volt idő edény, a 
ezőlők feldolgozására. 

Miután a szövetkezeti tagok elég kényelmes helyzetük 
nyilvánvaló, most százával akarnak tagokká belépni. 

Hát mit tegyen a azövetkezet ?l Protekcziót csináljon, és 
n~hány baugosabb magyart vegyen be? Hiszen akkor ismét 
előáll az a helyzet, hoe-y a belépni akarókat nem vette fel. 
De még nagyobb lesz az elkesered~s, ha látják, hogy a pro
tekczi6 itt is helyt foglal. 

Vagy vegye be a jelentkezőket mind ? N o hiszen ez meg 
lehetetlenség, mert az összes termelők szőlőjeinek feldolgozá
sára képtelen. 

Hogy az egyesek által kezelt bort bevegye: azt nem 
teheti. Igy nincs más mit tenni, mint egyáltalán senkit sem 
venni be addig, mig a szüretel~si eljárások valami uton meg 
nem könnyithetnek. 

Kérdjük tehát, ésszerű-e 1:. központnak azon merev utasí
tása, hogy a jelentkezőket a szövetkezet vegye fel? 

Aki gondolkozik, belátja, hogy olyan kívántatik, amely
nek eleget tenni nem l~het. 

Mint tudjuk, a szövetk:ezet fe1irt, ho~y engedje meg a 
központ egy másik szövetkezet l~tesitését. De ezt megtagadták. 

Ez a csudálatos! A törvény a szövetkezetek létesítését 
tőzte ki czélul. V annak jelentkezlik, akik szövetkezetet akar
nak alapítani. Azoknak az engedély nem adatik, de a létezó 
szövetkezetet akarják erőltetni, hogy lehetetlent tegyen, hogy 
a jelentkezőket mind vegye be. 

No hát ez igazán sajátos egy felfogás. Elmondottuk ezt 
azért, hogy mindazok, akik szövetkezni akarnak, az ilyen eshe
tő~égre legyenek készen. - Elmondjuk azért, hogy a kormány 
ezen fonák intézkedésről tudomást ~zerezzen, hogy lá~sa, mi
k6nt hajtatik végre a szövetkezeti törvény szelleme. Elmondot
tuk, hogy a pártfogó jóakarat a kormány részér61 megnyil
vánuljon, hogy ez a gyöngyösvisontai-bortermel6k szövetkezete 
megkezdett áldásos mlíködésében lehetelen kivánalmakkal ne 
terheltessék; és hogy jól felfogott ténykedésükkel a viaonta 
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és vidéke borainak elront ott hirnevét j 6 vá tehesse, a borvá
sárló közönséget egy megbizható központ felé vezesse; és ezen 
kivánalom jogtalan forszirozása ne legyen megölő betüje ennek 
a derék, szép fejlődésnek indult szövetkeznek, hogy tagjait ne 
kergesse egy esetlege~ részvénytársaság megalakulása elé. 

A borüzérkedésről. 
Az intéző körökben ezidőszerint a felett értekeznek: fentar

tandó-e azon eddig gyakorlott eUárás, hogy a vidékeket a bor
ban utazó ügynökök bejárták; és a magukkal vitt borminták 
alapján megrendeléseket gyüjtöttek? 

Miután ezen ügy n bortermeJök közös érdeket illeti, szóljunk 
mt is hozzá. 

A kere!-lkedök együttes panasza fo.ytán a házaló kereskedé~ek 
be tiltattak, a minták utján va!ó megrendelések ~llen is akczióba 
léptek, s ezzel azt akarják elérni, hogy a vevő közönség · közvetitök 
kizárásával egyenesen öket kert"'!'Se fel, s a. polgári hC~.szon egy 
része ne vánrloroljon a közvetitök erszényébe . 

. .:\ szövetkezés eszméje iránt az egP.!'z országban a figyelem 
erősen kezd előtérbe lépm. A törvényhozó testület is a szövetkeze
tek léte~itésére hatalmas törvényt alkotott. A magas kormány a 
szövetkezdeket istápolja; ezzel az kivúntat; k e1éretni, hogy a köz
vetitök kizárásával a nagy közönség kedvezi)bb es dDnyüsebb árban 
olcsóbhan jusson szükségletéhez. 

Ezek előre bocsájtása után a következés az, hogy a borfo
gyasztó közönség is a közvetitök kizárá~ával olcsóbban szerezze be 
bor·szükséglet~t. 

Hacsak ez volna e kérdésnél elbirálandó, ugy talán nem le
hetne kifogáb a kÖz\'etitéR ellen; hh.-zen a bormintákkal Utazók oly 
vidékeket keresnek fel, a hol bor nem terem; s a1 illető egyének-. 
nek csak kényelmérP lehet az, ha azt minta utján rendelheti. 

Egész más szempontok azok, amelyeknél fogvami azon eddigi 
eljárást, hogy borügynökök bormintákkal utazva járják be a vidé
ket: nem Jútjuk fentartandóknak, sőt azt egyenesen a borterme
lők kárositá:-,ára és a borvásárló közönség jóhiszemüségének kízsák
mányolá~ára való elj~írásnak tartjuk. 

Miért? • . Azért, mert a bormintával utazó ügynökük leg
több esetben oly kereskedelmi megbízottak, akiknek czégük nem a 
hirdetett vidék borait, ae tudja az Eg hol ÖS5Zeszedett és miféle 
összeházasítás utján előállitott oly kotyvalékot árulnak, amelyek a 
nevezett vidék borainak nem felelne"}l" meg. S igy nemcsak a vevőt 
vezeti félre és szerez jogtalan jövedelmet, de a vidék borának jó 
hirnevet teszi tönkre. 

Ismétlem jóhirnevét l . . . 
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A vidék jóhirneve volt régebben a boroknak reklámja. Min
den borvidéknek megvolt a maga közönsége, amely azt megszokta, 
és amelyet más vidék borával nem szivesen cserélt fel. 

Ez a megszokottság azután hozta a borvevőt, a kereskedőt. 
Ezt a jó hirnevet tették tönkre a lelketlen üzérek, a pancso

Jók az olaszborszállitók. Ezt kell a borvidékeknek visszahódítani. 
' Mert ne legyen egyik borvidék sem nagyra, ne kisebbitse a 

másikat; m~rt az emberi kivánság, a szájiz m~s, s 1gy minden bor
vidéknek megvan a maga készséges fogyasztóJa. 

A fődolog tehát az, hogy a kereskedő, bormérő, fogyasztó 
közÖn4\ége ízlését felismerje és árusitásnál erre helyezkedjék. 

Igy lesz a közönség a vidék rendes fogyasztója; s igy fogja 
a kereskedő a bormérő az ő megszekott borvidékét felkeresni. Ez 
teszi keresetté, értékessé a bort, s igy fog a bortermelő a keres
kedő és a fogyasztó közönség összeköttetése biztosittatni. 

De ha ezek a talmi arany-kor emberei tovább is halásznak a 
zavarosban, ha alkalom és mód nyujtatik arra, hogy bormintát tet
szés szerint eikeresztelve hurczolja szerte az országban ; s ülteti fel a 
vevő közönséget: akkor a bor1ridék ismerete nem lesz tisztázva 
soha, s az a kivánt siker sohasem éretik el. 

Ez okból mi elleo~ége Yagyunk annak, hogy a bormintákkal 
való házalás továbbra is megengedtessék. 

Szóljunk őszintén! Mert ha a dolog ugy állana, hogy a bor
termelők küldenék ki megbizottjukat mintákkal, vagy reális keres
kedők : akkor még hagy ján volna ; de hát van a társadalomnak 
egy osztálya, mely mint a rákfene pusztit rajtunk, élősködik am1 
fáradsággal szenett filléreinken. Akik előtt sf!mmi sem szent, akik 
előtt az erkölcs: rongy darab; s a pénzszerzés vak dühe kizár keb
lükből minden nemesebb érzést. 

Nem nagyitás, oem tulzott kifejezé~ ez. Láttuk az utóbbi évek 
alatt, hány ily világcsalót lepleztek le borhamisitásért. 

Es kérdem nt.m igaz-e, hogy ezek utaztatták be az országot ? 
ezek árasztották el hirdetésekkel az országot, s mig ez feslett élet
tel, divatos kosztümbe bujva hórlitotta és bóditotta el a közönséget, 
is ünnepeltté lőn, addig a valódi becsület csendesen a kuczk6ban 
huzta meg magát. 

Mig az ilyen borok - mint a nagyvilági hölgyek - kereslete 
nagy lett, a becsület, a valódi kincs el lett hanyagolva. 

Mivel tehát társadalmunkon Hy 1ákfenék kivánnak élni, köte
lességünk attól megszabadulni. 

Ilyen betegség a borkereskedés a borárusítás terén legtöbb 
esetben a bormintákkal való utaztatás. Tisztelet a létezhető és hi~z
szük létező tisztes kivételeknek, de ez a kis szám elenyészik a nagy
ban, s ezért a kevésért nem lehet, nem szabad a &oknak üzérkedni. 

Ha a fogyasztó bort akar, forduljon a vidék egyik-másik ter
melöjéhez, vagy ha ez neki kényelmetlen, ugy szerezze be a legkö
zelebb eső, megbizható kereskedőnél Akinél azután a kellő garan
cziát megtalálja. 
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Nem az elméletből szereztük a tapasztalatokat; a gyakorlatból 
meritettök azt. Jgen a gyakorlatb61, mert ismertünk oly borkeres
ked3t, aki nagy költ~éggel uta1.tatta bormintás ügynökeit, csinált 
nagy üzleteket, s borait a vidék elnevezés alatt hozta forgalomba, 
holott az volt olaszbor, románbor, meg tudja az ég mi más, de 
például a visontai hegyen nem termett soha ! . . . 

Nohát kérem engedtessék meg ennek az urnak, hogy továbbra 
is folytassa ezt a kényelmes, nagyhasznothozó, ravasz üzletet? ..• 

Amint látszik, ezen fajból ugy egyiknek, mint másiknak, s talán 
minden vidéknek van egy llyen speczialitása ; - mert ha nincs, 
ugy biztositom, hogy le~z ; mert ez a faj kutat, keres. mig alkal• 
mas terrénumot nem talál. 

A bortermelök és a tic;ztes borkereskedők érdekében kivána
tos tehát, hogy e~ a* állapot - ahol léte•1k - megs~ün-
tettessék. -y -s. 

Levelezés. 
'l ek. Sze1·kesztó ur! 

E'l.e){ítt ti é\·vel telepitettem délnek fekv{) dombon egy hold szőlőt. 
Az ojtv:fnyok alanya ripnria-portális, a nemes rész leginkább olasz
rizling. 

A ta!aj rendesen megfordittatott, az nltalaj patakköves, felette 
könnyü Márga vörös márgás föld. 

A -;zölőt lehető legjobb karban tartom. Minden harmadik évben 
vékonyan megtrágY.áztatom, de lSszintén mondva eddig egyetlen j6 ter
mést nem adott. Es ami legjobban bánt, julius h6 végén a sröllSlevelek 
ellSbb sárgává ki tarkutnak; később egész megsárgulnak, sőt vissza is 
esnek. 

Egyik szak~rtlS szomszédom azt ajánlotta, hogy vasgáliczczaJ hint
sem meg. Ezt is megpr6báltam. 

Most tavaszon gyönyöröség volt nézni, oly szépen fejlődött. De 
amint az esőzés elmult, alig tarto! t a szárazság 10-12 napig, ismét 
jelentkeznek a sárga foltos levelek. És már látokegyes visszamaradt 
sárga levelü tlSkéket is. 

Miután a nevezett szlSlő a házam végén a kertben van, nagy 
öriimemre szolglilna, ha ezt a szöllSt mth· nem is nagy termlS állapotba 
hozhatnám, de legalább azzal az elsárgultíssal ne sértené a szememet. 

Legyen szives tanácsot adni : miKént lehetne ezen szlSJőnek éven
ként jelentkező betegségén segiteni ? 

Tisztelettel 
F. G. 

Felelet. A Jeirás után teljesen tisztában vagyok az ön szöllSj~vel. 
Basonl6 szlSWt sokat laittam. Ezeknek betegségük egy jellegü. Kfi

lönöaen a dombnyakán azoktak a leirt bajok jelentkezni. 
A baj betegAég onu~t ered, hogy az ojtva(ny alanya a talajra nem 
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alkalmas. S ha bármivel gyógyitja : tökéletes, erlSs szölö sohasem lesz 
be W le. 

Lehetne ugyan a vasg~licz old~ttal permetezni ; .. haszn~lna ÍM neki 
valamit. A levelek a sárgaszmt bérmleg elvetnék és zoldet játszanának. 
De ez a kura ahhoz hasonlit, ha az öreg ősz v<Hegény a buját hajszát 
feketére festi. 

Ha rézgáliczot hint a töke tövéhez, az is segit annyit, 111int a kö-
rösi szantelt viz. Szóval ott nem km·uzslani, de alaposan kell a gy6-
gyit:íst véghez vinni. . 

Az ön sz<Hője, s hasonl6 szőWk levelei azért sárguinak meg, mt vel 
mint mondám, az ojtvány alanya a talajhoz nem alkalmas. 

MidlSn az uj szőlőkulturához hozzá fogtunk, nem tettiiuk külömb
séget a talaj között, s enuek sok k:irát vallottuk. Manapság már az ön
tudatos szőlész ezen dologgal teljeseu tisztában van ; s bizto~itom róla, 
ha az ön :íltal nevezett talajba kell neki últetili: az ültetett sz{)lőjébeu 
nz ön :lltal kifogásolt s:írga~ág és v;sszaesés nem jelentkezik. 

Itiint mondani tetszik, az ön talaja vörö~ ~lírg:ís márgáH. l\livel 
pedi~ a rulírga, agyag és homok keverékb{)J mészszei vau ös~zef(H"radva, 
tehát meszes. 

Tudvaleviileg a meszes t:.tlajban ~:;emmiféiP- ripária meg nem él. 
Ha az ön talaj:íban sok volna a márga, m:ír 6 é,· óta szíílöjét l'ég 

kikellett volna vágni. Mivel azonhan még minuig él, azt bizonyitja, 
hogy kevés henue a mtírga. 

A meszes tulaj leginkább 3 fele : száraz márgás ; viztartós agyagos, 
és a!!yag mész é1-1 homok vegyületü. 

A m~írgtís talaj kevesebb mcszet t1í1 t mag1íhan; feloldása is nehe• 
zebb, igy benne a rip:íria-porhílis elkinlódik. De az ilyen talajball soha
f:'em lesz er{)s, bzép f<.:jWdésü, nagy terméstadó r.~z()lí). Azokat a betegs?gc
ltet, melyeket ön felsorol, az ilyen talajo szűWbeu állandóan lehet látni. 

A viztartó agyagos meszeB talaj, a legve~;zedelmesebb; mivel itt 
legtöbb mész van. K ülön<isen az a veszedelmes, ha a talaj megfordítása 
alkalmá,·al szennyes, kékbe játszó agyagot találunk. 

Ez a legveE-~zt•delmesebb azüt, mh·el itt küliiuöscn a nevezett 
Hzennyes kékagyag legnagyobb rl>szLeu meszet tartalmaz, mdy ha a napra 
J.~eriil, a ,·iz belőle elillau\·án : elmtilik, egész fehérre porlad szét. 

Az ilyen talajtól 6vja az Ég a ~azd:H. Ilyen helyen csakis solouil'z 
:dam~yal lehet ideig-6rtíig kisérletezni. 

Az ugyag homok é~:~ mész vegyületü ugynevezett szürkés, sárgá~ 
Hmu talaj, szint~n annyi meszet tart mag1íban, hogy ott a ripáriák meg 
nem élnek. 

. _Az ön taluj1íbun az ojtv:íny hatodik éve él ; elél még a m1i~ik hat 
é\·Jg Is, csakhogy olyan lesz, mint a tüd6vészes beteg: az is, ez is 
kinlódik, végre beadja a kulcsot. 

Ezek elmondása után érthetőbben és magyarabbau azt mondjuk, 
hogy az öu bemutatott szűlőjében sohasem lesz öröme. Kenbeti, festheti, 
abból ép, erős tejlódésü szóló jelen úJlapotában scha sem lesz. 

Tavaszon, ugy junius h6 végeig fog mindig fejlödeni, de ba a na
gyobh szárazságok beállanak, megszünik a fejllSdés és a levelek sárgulni 
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fognak az elmondottakon kivül azért iEI mivel az altalaj patak köves, 
mely a felta.laj nedvességét át bocsájtja, s igy a talaj a nagyobb szá
razsá~ban kiszárad ván, a tal~'jban nedvesség nincs; s igy a szárazság 
hozzáJárul a mésztartalomhoz: s a levél sárgulás rendesen bekö-
vetkezik. 

Legyen tanulság az ön szőlője azoknak, akik hasonló szerecsétlen 
körülmények között vannak. És abból a lelkiisn:eretes tanácsból, melyet 
önnek ezuttal adok, okuljanak az illetők. 

Ismétlem, az ön szőllljének talaja alul patakköves, tehát vizát
eresztő száraz, felül pedig m1írgás, tehát meszes talajban a ripáriák meg 
nem élnek ; de a rupesstris gyöuyörüen díszlik. 

Tessék tehát kisérletiil, hogy önöurnagát megnyugtathassa, rupeszt
ris-montikula talajra nemeí'itett gyökeres flísojtványt ültetni ; az ered
mény megfogja lepni. M~g a legnagyobb szárazságban is gyönyörü fej
lődésü szőlé'aőkéjei lesznek, amelyeken a levelek soha meg nem sár
gnlnak. 

A rupesztris-montikula tulajdonság-a az, hogy csakis az ilyen ön 
által felsorolt talaj ban ta hiJja jól ma gli t. Ellenben ha egy \'Őrös-barna 
vasrészekkel dus olyan talajba ültetjük, ahol a ripária pompásan disz
lik, ott eléldegél ; a re:í nen~csitett európai szőlők levelei nem s~írgulnak 
ugyan meg, de reudes, normális fejlődést nem mnhltnak soh::t. 

Azt rnoudottam, hogy gyökere~; f:ísojt6st tessék ültetni; ezt azért 
reoudottam, mivel az ily en pót!ásoknál a sikert a gazda keEerves lle
hézst>ggel váJja. 11 a gyükeres fií~ojtás fejlődése a leggyorsabb. Lehet 
Bzért a uevezett talajt zöl<iojt:i~!:;al is b8iiltetni, \'agy ha ugy tetszik : 
iiltesse be e~y~zeriien rupesztris-mo11tikulával, és a második évben ott 
helyben zülden beuemesitl11•ti, t;s eldöntheti. 

S:róval a sz:íraz altalajon t;s fl,liil rnárgás talajon mást, mint ru
pestrist ültetui uem tan:ícsos. 

* * * Tek. Szerk eszt. ő ur ! Mo~t, hogy a sz6lő el virágzása miatt pa-
naszokat emelnt:k, (on is érdekllídvén, a v;dékünkön több szőlőt felke
restem, kiili)nÖHeu azok köziil, melynek gazdájai nagy panaszt emeltek a 
rosz elviríígzá:o; ellen. 

Oly tapa8ztalatokat ~zereztem, melyek elmondására közös ér~lekün~ 
készte t, de késztet az is, hogy ha ne t a l:ín tévedésbe volnék, felvthígost
tást nverek de kérek is el~íí sorban a tek. Szerkes:ttő urtól. 

. ' Én rug:íst cHakis a kadark:\nál, a fürj tojásnlíl, fügérnél tapasztal-
tam. De tapas:ttaltam a ludtalpasnál, vagy mint. a mi vidékünkön nev~
zil{ fehér Jomposnúl. - Mig a rendesen rugm szokott pankota vagyts 
piros bal.;ator nem nagyon rugta el. mng:lt. . . " .. .. 

Kiilii11öscu azt tapasztaltarn, bogy a nagyfeJlodésu nagy uovése_ és 
legdusa bh lombozahi kadarka és fügér gyümölcse ment el .anny~ ra, 
hogy a fürt egészen üres mal'adt; vag~ eg~-két bogyó éke~kedtk raJta, 
mig a k1seb'b fejlődésü kadarka egéAz Jól vmígzott el, s mmt rendesen, 
tele van bogyóvaL 

Erre azuttín egy nagy szőlész azt mondotta, hogy ez azért van, 
mi vel n kadarka a tulságos sok táplálékot nem szereti, amennyiben ren-
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getek faU hoz, de a termését elhullatjl!'. A,zért te.hát azt tanácsolja 
az illető nagy szőlész, hogy: kadarültetes ala a tal~Jt nem k~ll .meg· 
forgatni, nem kell trágytizni, s nem szabad melJ.:en kap,alnl. . 

Állitása bizonyitására töbh so\'líny ~s rosszul muvelt szől6t emh· 
tett tel ; sőt, hogy még jobbRn megerősítse állitaísát, egy gyengén kezelt 
fordittatlan földbe ült~tett kadarka szőlőt mutatott meg, mely csak
ugyan a legszebben virágzott el ; s a fi!rtökön a rugásnak semmi nyoma; 
és tele volt szlílőbogy6va!. 

Ilyen behizonyitás meggyőzött; azonban mégis elbatároztam maga-
mat, hogy ezen felfedezést itt a nyilvánosE~á~ előtt el~ond?m, é8 ese,~
leges vitát provokálok. Mert ha az, am1t láttam és am1 álhttatott, szo
lőszetünkben egy nevezetes esemény, mel)·bez a ezőlésznek alkalmaz
kodni kell. 

Kérem és kérdem is első sorhun is a tek. Szerk. ur véleménvét. 
" Tisztelettel 

F. G. 
Felelet. Nagyon okosan cselekedett a levélir6jn, hogy az általa 

észlelt és neki elmondott dolg-ot itt a nyilv~1no~ságra hozta. lg~· legahíbb 
az i1lető nagy szőlész ur, ha liech·e van, :'íllit.í~át megvédelmezheti. 

Minden teketória n~lkiil kijelentem, hogy az illctli na~y ~zlíl~sz ur 
eltaláita a szar\ra közt a tógyit. Állit~íe.:t n való:uíg~al homlok egye· 
nest áll; nincs benne semmi alaposság, s nagyon kiv~ínatof", hogy a 
helyes ellenvéleményt fogadja el, és ne bf:t'zéljcn olyan dolgot, auwly
hez new ~rt; s mindene8etre hiánvos i!-inwretci m<>llett ne hirdt•s8en 
olyan dolgot, melylyel a szőlész társának kárt tehet. 

Itt van mindjíírt. e~y példa. Ön egészen szentirát1nak ve~z; a mc,n
dottakat, s talán hajlandó volna kön•tni is éa m:ü;oknak aj:inlani. 1\Iár 
pedig a dolog egészen másként áll. 

Minden oly szőlőfaj, mely a termését a virágzáf"ban elszokta rugni : 
rendkivül magas fát és nagy lomhozatot nevel. Ez pedig azért van, 
mivel azon szőlőtö, mely terméssel duean meg van rakva, a Wke éltető 
erejét a fürtök fejlődésére forditja, s igy a fa és lombozat fejlődés nem 
lehet oly dás, mint amelyik gyümölcsöt nem nevelvén, uz összes táp
erejét a lom hozatra forditja . 

. Hog-y ön azt tapasztalta, miszerint a nagyfejlődésü kadarka termését 
a v1rágzásban elrugta, és a kis fejlődésü kadarka szépen, szabályesan 
virágzott el, nem abban találja a magyarázatát, hogy azért, mivel dus talaj 
vol~, jól munkálták a szőll>t, és a nagy dusaságban nem birta megtar
tam a termését, hanem abban, hogy a dus fejlődésü kadarka egy magu 
volt, ugynevezett gazdabolonditó, mig a kis fejlődésü és csekélyebb 
lombozatu tőke három magu olyan kadarka volt, mely sohasem rug. 

Ezekben nyilvánul az uj szőlőkultura áldástalansága. Hogy kezdct
b~n k6~6nösen a zöldojtás készitéeénél kellő rekenők hiányában össze
VIssza bizonytalan kezekböJ szerezték be azokat. S legtö bje a kadarkának ha 
nem egy, de két magut nemesi tett. Ezek az 1·2 magu kadark,k, különösen az 
egy magu re~~esen, a két magu kedvezőtlen virágzási időben meghullnak. 

Ez a korülmény tegye figyelmessé a gazdlft, ho,ry ojtó gaJyat a 
legmegbizbat6hb kezekből szerezze be. 
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Különösen az elslS idöben telepitett szl>llSkben azokott az ilyen 
··rugás ellSfordul ni. Azért, mivel kezdetben különösen az ékojtással tele
pitett szöllSbe vittek be rettenetes sok rosz fajtai:t. 

És ez azért t~rtént, mivel az ékojtásnál csakis vastag nemes galy
lyakat használták. ürült a munkás, ha egy vastag vesszlSt keritett ke
zébe. EbblSl ojtott, a reá következő évben már voit bellSle sok vastag 
vessl:S. S ez igy ment tovább, mig szlfllSjét vastag vesszlSkkel, ezek sza
porulatáb6l hasonló faju rekenőkkel nemesittette be. 

Igy lettek azutt(n egész szlSlök rosz fajokkal tele rakva. 
Akiknek régi telepitésü szlSllSjük van, azok panaszkodnak leginkább a 

szlSllS elvirágzása ellen ; mert a rugósfajok, mint fönnebb mondám, vastag
vesszlijüek. Sohasem örüljön o szölösgazda annak a rettenetes nagy lom
bozatu tökének. Ha a talaj nem tul trágyás, ezek rendesen rosz fajtájuak. 

Hogy állitásainkban ne kételkedjeo, menjen ki a szőlöjébe és azt 
fogja Mtni, hogy a legdnsabb fejllSdésü: az egymagu kadarka, a ludtalpu, 
a hajnás. a fürjtojás stb. Ezek pedig egytől-egyi rugós fajok, és arra 
valók, hogy a gazda szöllSjéböl irtsa ki. 

Ne kövesse tehát senki azt a tanácsot, hogy a virágzás sikereért 
& talajt ne ford1tsa, hogy ne trágyázza, hogy ne munkálja mélyen. De 
igen is tegye, mert az elvirágzás nem a dus talaj és munkától, de a 
szőlöfajától függ. 

A kadarlm szölö n ~zölők legjobbika. Dusan terem, sok csapást 
elbir. J6 bort ad. De mivel a kadarka 3 féle ; egy-, két- és hárommagu, 
s mivel csak a három magu kadarka dd jó termést: az ültetésnél a 
vessző beszerzésére nagy gondot kell forditani 

De különben lapunk jel~n számában ez ügyben egy önálló czikket 
hozunk; az olvasó ott ez iigyben b&vebb felvilágosítást nyerhet. 

Néhány szölőfajról. 
Néhány nevezetesebb szö~őfajokat kivánok itt bemutatni, olyanokat, 

melyek kivl\lóságoknál fogva szaporitást érdemelnek. . . 
l. Csudaszólő. A csudaszöW sz1írmazására nem tndok felvJlágost

tt(st adni Számtalan szakközeg és szőlöismerő tekintette meg nálam, de 
biztos ne'vét eddig senkisem birta m~gállapitani. Azért azután én, mivel 
ctmda termést ád, elneveztem Csudaszólönek. 

Midön évtizeddel ezelőtt szőlőimet telepitettem, az ország külöw
bözö részeiböl, számos neves telepről, sőt küluonból is hozattam fajokat. 
Hogy honnét került hozzám, máig sem ~~dom. . . " . 

Hunkovszky Zsigmond Kecskemétrot azt álhtJa, hogy ebb0l a faJ-
ból ~z ö telepén is van. Nála régi faj volna, melyet bol~.o~ult édesapJa 
azerzett be. Ki szintén nem tudván nevét: a karókat vorosre festette 
meg, és elne\·ezték vörös-karósnak. 

Az igazság kedvéért uzt itt megjegyzem. . . 
A csudaszóló dus fejlődésü ; levelei vastagok, nagyok, mkább 3 

karéjosak. Levelének osipkézete hegyes. A levélszárnál a levélerek egy 
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ujnyira pirosba török ; vitorMja róz~aszinü ; feslődő levelei fehérgyap
jusok. 

A hajtás izületei rövidesek; bütyökjei a hajtás vastagsága mellett 
majdnem elenyésznek. 

Term~se óriási nagy. Közép érő. J.4"'iirtje nagy, vállas, ugy, hogy 
egyes itirtjein a válfürtök magában oly nagyok, mint más szlHőnek a 
teljes fürtjei. Szeptember végén érik. Bogyójai nagyok ; héjai kemények 
s igy nem rohadnak . 

.Metszésénél egy egész kiil<)nleges elj1ír~is követeudél. Mivel fürtjei 
rengeteg nagyok, s ha a termé8 a téikéhez kö1.eli rügyből tör e]é : a 
földön hevernek; azért. azután az utólsó kapnhisnál a Wke körül a 
földet mélyen ki kell kapálni. 

De leghelyesebb, ha n meh;zésnél all~!llma?.kodnnk azzal, hogy a 
terméló!t magas, 2-3 ~,·e8 c~apon hagyjuk meg. 

A fagyot. el'íísen kiállja ; a jégvr->J'és e!l<~n ,·astag, nagy levelei jól 
védik. Sohasem csal, mindig ki}u.nza termését. 1\-lég a legkritiknsahb 
időben !"-Pm rugja el virá!!j~H, teh:H nPm hullat. 

u_ y terem, hogy néha e!!y riigyhfíl fakadt hajtás 3-4 fürtöt hoz. 
Mi,·el fürtjeinek némelyike ('gl~sz 't, s{)t ~ ~~:-; egynegyed kiló ~mlyt is 
elér, H mivel egy tőke sol' fiirt()t hoz, tcrmf~c oly annyara 6ri:isi, hogy 
e~y katasztr:íl18 holdon l 00 -140 ru. m:h·sa ~zíílíit is hoz. 

~lint ily0n nagy tcrmésii szíilö persze, hog-y nem terem valailli 
rendkivüli nehr.z bort, de mivel nem rohad : n szürettel ef!(.sz bátrun 
várni lehet. K1ilunk a mult évben a must lb- Hi fokot · ért el. Ez 
pedig máa· a jobb bo1·ok közé tar·tozik. 

E faj ból eddigelé ti.) bb ~zá z ~z{)J(i,·esszöt bocs~íjtot tunk áru ha, igy 
már sok felé d vau terjedve; s igy hinni Ich et, hogy egy (>,·tized mulva 
hold FZáUJra lesznek a csudafiz{í)ök. 

Mivel pedig a kereskedelem a quantum hor után érdeklődik, e1. a 
faj nagy term~st ad v:ín, ha a borát olc~ón adj:ík is, nagy polg:íri husz
not igér. 

Emellett mint csemege szölö is jó, kiilönösen azért, mivel sztíllitásra 
nagyon alkalmas. 

Oly helyen kell teh:it ültelni, ahol a talaj elég duE~, éP ahol a 
szlílí) j61 bcszokott érui. 

2. Jluskát-ottonel. A muekát-ottonelr6l már elmondottuk, hogy 
talán a világ legjobb borának egyikét adja. Ismertett ük is wár, de egy 
körülményt )áttunk szükségesnek róla még megjegyezni. Muskát-ottouel 
ellen többen azt panaszolják, hogy keveset terem. 

Igazuk van ; de ezen, mint két év alat t tapasztal tam, biztosan 
lehet segiteni. 

A mult évben is, és az idén ;s a muskát-ottonelt szállvesszőre 
metszettem, és a szállvessz{·)t a S7omszéd tlSkéhez kikötöttem. Kés6bb a 
tőkék közé egy rövid karót verettem, és a lehuzott ezálvesszlSt a hozzá 
kötöttem. 

Ugy a mult évben mint ez évben óriaísi nagy termt1st adott. A 
mult évben a nagytermés a szállvesszőt lehuzta, s ez egy kis nehéz1~get 
támasztott ; mivel a termés rendetlenül Öl!lsze-viesza állt, s egy része a 
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· föld~e jutott. Ez évben a dol~on ugy segitettem, hegy egy eg,sz vékony 
lágy1tott drótot a karokon v'g1g hoztam, odaerösitettem, 's azután a 
azőlöiürtte) telitett bajtásokat hozzá felkötöttem. 

Gyönyö!üség nézni a ~zép reodesen álló, jól fejlődő nagy termést. 
E~en faJnál azonban VIgyázni l'ell arra, hogy a jö\·Ö 'vre is legyen 

lehuzni val6 szállvessző: azért azután, hogy a ane~~:hagyott szállvessző 
jól kifejlődj,k, a tökén levő feles hajtásokat : még ha fürtök vannak 
is rajta, tóben levágatom. Csak egy, a má~odik évben szükségessá 
vállaadó csapot hagyom meg. 

Igy kell éa lehet azt a l.'endkivül értékes fajszölőt jeStermésben 
tartani. Persze azután időközönkint nem szabad tőle a trágyát sajnálni. 

a. Malakoff-uzum. A szölök között kiváló helyet foglalnak el 
azon fajok, melyek télre eltehetők. Számos ilyen fcijt ismerünk. Van 
azonban egy faj, mely sokak előtt ismeretlen és a mely a téli eitevésre 
felette alkRlmas: és ez a Afalakofl'-uzum. 

A malakoff-uzum piros szinü, hosszukás, nagy bogyóju husos szőlö. 
Kés()o érik. Télen át egész üdén me~tartja magát. 

Zamatos, ki~sé savanykás, kellemes izü. 
Sok szőlész bevezette ezt u fajt a szlílőszctébe, de mivel kev's 

terméPzt adott, kezdettek vele (elhagyni. 
Én is ugy voltam vele. Ot. év óta kísérleteztem vele, de mindig 

keveset termett ; s már-már én is kezdette•n vele felhagyni. Mig végre 
a '!ok metszési kisérletek között ez évben a szálmetszéshez folyamodtam. 
És most ez évben bámulatos nagy termést adott. 

Éppen ugy metszettem. mint a fönnebb elsorolt muskát-ottonelt, 
s az eredmény rendkivüli. 

Azzal hozom nyilvánosságra ezen eredményt., hogy kövesse más is 
eljárásomat, s igy a termés hozammal szintén meg lesz elégedve. 

4. Napoleon. A napoleon egyike a legszebb kinézésü csemege 
szlSlőkneknek. Bogyója aranysárga és 6fiási nagy. De egy hibája van, az, 
hogy virázáskor rúg. 

Ez korán érő faj, s akkor, mikor ő virágzik: legtöbbsz(Jr hideg, 
szeles idö szokott lenni. 

Sok kisérletezt>s között végre szet·intem me~találtam módját, mt-
ként lehet ez.t a gyönyörö szőlőt a rugástól megmenten~. . . 

A napeleon Hzőlőt rendkivül későn metszem. s Igy a virá~z~.s ts 
későbbre esvén, az tcrmészetszerüen melegebb és alkalmasabb 1doben 
történik s igy a rugás elmarad. 

Az igaz, hogy a beérés is valamivel később lesz, de legahíbb a 
termés meg van mentve. . • 

~lég egy fajról kivánok ezuttal megemlékezm, és ez a Damaskusi 
muskolat. 

A Damaskusi muslíolat ~zintén gyönyörii szőlö, de az a hibája, 
ho~y egyik-másik évben pihen, nem hoz termést; s igy nem fizeti ki 
magát. 

Enenk tulajdonságát igy kitanulva reá jöUem, .. hogy ne_m tHI _az, 
hogy némely évben pihen ; de az áll, hogy a rugyek mmdegy1ke 
nem érik be, s nagyon természetes, ha a csapon meghagyott egy -két. 
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rügy nem erett be s nem hoz termést, akkm· azuMn azt mondottuk~ 
hogy pihen. 

Pedig, mint két évi kisérlet beigazolta, nem a szőllS pihen, de a 
gazda a metszés iiltal távolitotta el u termésthozó rügyet. 

Ezért teh:it én ugy j1iruk el, hugv ezen szintén meghagyok egy 
száll vesszőt, mint a mu8k:\t-ottonelt kikütöm ; 8 igy azután a száll .. 
'·es8zőn levő rügyek egyike vagy m:\8ika mégis kihozza a termést, s 
azután a meddő hajtásokat elt:ívolitom, s ezélom elérem azzal, hogy a 
Damaskusi mu8kolat. nem pihen 8 rrinden évben meghozza termését. 

A rugós szőlőkről. 
Mo~t. ahogy a szőlök elvirágzottak, egyesek elkezdenek jaj

veszékelni, mondván, hogy a viragzásban elhulltak. Kiilönösen a 
kadarka ellen emeinek panaszt. 

Nohát édes olvasóim ? lassan, nyugodt~111 hallga!'sák ·meg ezek 
nek a vészmadaraknak a jajgatúsát; mert h:Lt a dolog nem egészen 
de ré.-;zben sincsen ugy, amint azt kiabálják. 

Az uj szőlészek, akik a nagy geseft,·~rt léptek a szölőszet te
rére, akik azt hitték, hogy a szölőjöverle1em u~y az ablakon poty
tyan be nekik, akik már aJ.: ültetés ~vóben 6o-~o m.-mázsa szőlőt 
szeretnének szüretelni ; mihelyt legkisebb bajt látnak: obégatnak! ... 
jajzes~ékelnek. 

De hát jó van ez igy, legalább megtanulják becsülni azt a 
szegény szőlészt, aki egy évi aggoda10m é., munka után nyeri a 
közepes polgári hasznot. 

Mondom, ezek az uj szőlészek tele lármázzák, hogy a ~zőlö 
a virágzásban elhult; mivel pedi~ a csutka nem ad bort, denillile 
nem lesz termés. 

Hohó uj szölész uram ! -·· nem oda Buda! . A szől{) a vi-
rágzásban többé-kevésbbé megszokott hulni, de azért n~m lyukad 
ki a világ feneke. 

Hiszen az alma, a körte, a szilva és egyéb fa is hullat el gyü
mölcs~böl, azért mégis van Isten áldása. 

Külőnösen vannak fajok, melyek termÉ:szetüknél fogva elrugják 
gyümölcseiket. 

Ilyenek első sorban a l<adarkák, - a piros bakr=ttor, a furmin; 
a mézesfehér' a csemege szőlők közül a Fehér Napoleon, a fürjtojás, 
a damaskusi muskolat stb. 

A kadarkának 3 faja van ; az egy, a két és htírom magu. Az 
egymagu _le~több8zÖr elrugja gyümölcsét ; a három magu sohasem. 

A ptros bakator a legjobb időjárás mellett is elrugja a virág
ját. Csak ugy marad meg a gyümölcse, ha egyéb hasonló időben 
érő fajok közé van ültetv~. A furmin is két fajból áll. Az egyik faj 
éppen ugy, mint az egy magn kadarka rendesen elrugja gyümöl
csét. A másik rendesen megtartja. Azért htvják azután rugós é!l 
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nem rugós furminnak. A mézesfehér rendszeresen nem rug, kötönö
sen akkor, ha az opportóval van vegyest ültetve. Ha magában van, 
s az időjárás hideg, szeles, megritkul; de ugy, mint az egyszemü 
kadarka. mint ~ piros bakator, mint a rug6s furmin, sohasem :--:1gja 
el a gyümölcsét. 

Azon körülmény, hogy a szölő a gyümölcsét a virágzásban el
rugja, két okból származik. Az első ok a szöllSfaj természete, mely 
károsodást a legliisebb kartékany külbefolyás is elősegít. A másik 
az időjárást valamennyire elviseli, ha egyéb oly fajok közé vannak 
ültetve, melyek vele egy időben virágzanak, és tölük megterméke
nyülnek. 

Amint látszik, az okos gazda ezt a két bajt is kitudhatja ke
rülni, illetőleg képes enyhiteni, ha a telepítésnél öntudatosan jár el. 

Neveletesen rugófajokat, mint az egyszemü kadarka, a fehér 
ludtalpu, a rugós furmin, sat. ne ültessen. 

Ha nincs magának ali.;almas nemes faja, ugy ha drágabb is, 
de biztos helyről S7Prezze 'be. - Az idÖ5zaki rugósfajokat pedig hd.• 
sonidöben virágzó oly fajokkal ültetse, melyek nem rugnak, mélyek 
virágai a ~zomszéd tökéket is képesek megtermékenyiteni. 

Például: a mézes fehér köri)lbelül egyidőben érik az oportóval. 
Alivel pedig az oportó dus virágzatú : a mézesfehér szölő virágzását 
IS elösegiti, megtermé~<enyiti. 

A ptros bakator ez a régi, ősmagyar téli csemegeszölő ; leg
helye~ebben a kadarka között foglaljon helyet ; és igy tovább. 

l\lofo!t már áttérve ama vészhirre, hogy az idén szőlöink a vi
rágzáskor ~yümi>lcsüket drugtái~, azt jegyezzük meg, hogy csak cse
kf.ly részben van i~aznk, mt·rt a ne~ rugós fajok, ha egy kissé meg
hulltak i~. vég:ere<.lményében annak nem le~z káros következméuye, 
mert az idén ugyi~ dusan fakadtak a szőlők; - az időjárás i~ el 
van késve, ~ i~y az a körülmény, hogyha a fürtök a virágzásban egy 
kevéssé meghultak is, azt eredményezi, hogy a bogyók nagyobbak lesz
nek, és mivel nem lesznek tultömöttck, jobban is beérnek. 

A nagyobb czukortartalmu rnust értékesebb lesz, s igy amit el
ve~ztettünk volna a vámon. vissza tér a réven. Azért tehát az a nagy 
jajveszékelés nem indokolt. 

Apróságok. 
A zöldojtásról. A napokban megtekintettem egy alanytelepet, amely 

párositva volt ojtva . 
. Az eredmény ~ihínysága miatt panaszkodott a tulajdonos. Máltá• 

nyoltam panaszát, mert azon az eredmény szánand6an silány volt. 
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Dehát ennek meg volt az oka. A hibát a gazda maga követte el ; 
a igy most elmondhatja, hogy a maga kárán tanult. 

Az ojtalflt ~y t1s akként eszközölte, amint azt én kis lapomban 
elitéltem. . Most is, miot akkor, határozott állást foglalok az általa 
t1s sokak által követett eljárás ellen. 

A gyönyörö szép buja fejlődésü riptiria-portálist elvtigjtik egy 
méter maga~an ott, ahol fás és azt pJtrositva henemesitik. 

Egy tlSkén legfölebb 2-3 ojtványt eszközöl nek, a többit leviigják; 
a benemesitettet minden levélzetéWl megfosztják. - Igy azután - leg
több esetben - az eg~sz telepet tönkre teszik. 

Ismételten hangsulyozom, hogy ez barbár eljárás. S ha vezet is 
némi eredményre, de nem gazdaságos. 

A azépen fejlődött ripária-porhílis tökén 4-6 drb zöldojtváayt 
lehet késziteni Czeiner-féle eljárnssaL Eddi~i hosszu tapasztalataim alap
ján mondhatom, hogy ez a legjobb, legtökóletesebb, legnagyobb ered
ményt adó eljárás. A többi csak okoskodás. 

Ha azutlín a Czeiner·féle nemcsités nem adott elég eredményt: 
akkor lehet a párositást alkalmazni. 

Miután a párositás fás alannyal és hasonló nemes gallyai történik : 
azt egész julius hó ~O-ig lehet eszközölni. 

A pár"sitás sikertelenségé a fönnebb emlitett telepen annak tulaj
donitandó, mivel a nemes galyat nem jól Vlílasztották meg, és a bete
vésnél nem helyesen röviditették meg. 

A nemes galy nem volt elég~é fás ; és a kihajtásra hivatott bü
työk fele;tt közvetlenül ugy vágták el, mint a Czeiner-féle nemeait.ésnél. 

Leginkább az okozta a nemesités halálát, amennyiben a rövid izü
leten át csakhamar beszáradt, illetőleg befonynyadt a nemes gally. 

A párositásnál a nemes gallynak fásnak és a hónaljnak kihajtva 
kell lenni, azért, hogy ennek már kifejlődt}tt l(llapota az alanynedvét 
igénybe vegye, s az összeköttetést azonal megkezdje. Mert mig az alsó 
rügy életre kel : addig a nemes rész tétlenül lévén, elszárad. 

Nem ugy van ezen eljárásnál, mint a Czeiner-féle zöldojtásmil, 
ahol a jól eszközölt nemesités ló percz alatt kezd összeforrni. Itt az 
öaszeforradl(a lassu, s l{z alany életét különöaen a gumi szalaggf\1 jól 
egybeköWs biztositja. 

Azután a fődolog az, hogy a nemes gallyat az izület felett a bü
työk közepén kell el vl(gni, hogy a beszikkadás lassub b legyen. 

Az ilyen pafrosiblsokat leghelyesebb gumiszalaggal kötni ; szükság
blSl azonban pamuttal is kötheUt 

Nyomatott a Sima-féle könyvnyomdában Gyöngyösön. 
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